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وا�شنطن والناتو ...عائق �آخر �أمام مو�سكو في الحرب ّ
�ضد الإرهاب

معادلة الكا�ستيلو الرامو�سة..
ّ
تتوقف معركة حلب؟
هل
} عامر نعيم الياس



ح ّققت المجموعات اإلسالمية المسلّحة خرقا ً على جبهة جنوب
غرب حلب ،تمثّل بالسيطرة على الكلّيات العسكرية ،وفتح ثغرة
حي العامرية في شرق حلب ،ال يتجاوز
من الراموسة إلى أطراف ّ
عرضها  900متر وفق مصادر إعالمية متطابقة .هذه الثغرة التي
ّ
ضخم أثرها في اإلعالم المضا ّد للدولة السورية وقوات الحلفاء،
«أعادت التوازن» إلى المشهد السوري وفق الرئيس التركي رجب
طيّب أردوغ��ان .ربما يكون هذا التوصيف ليس خاصا ً فقط بلقاء
المصالحة بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره التركي
في سان بطرسبرغ يوم غد ،لكنه توصيف يختصر حجم الرهان
وأمر العمليات واألهداف التي بدأ من أجلها الهجوم المعاكس على
مدينة حلب من محورها الغربي.
يذهب الرئيس التركي إل��ى لقاء نظيره ال��روس��ي وف��ي جعبته
ال�ك�ل ّ�ي��ات العسكرية ف��ي ح�ل��ب ،وث �غ��رة شكلية ف��ي ال�ح�ص��ار على
األحياء الشرقية يمكن استخدامها في المحادثات حول سورية
التي ستحضر في اجتماع الرئيسين .كما يحضر والمدينة الثانية
ف��ي س��وري��ة وأرض معركة األطلسي فيها ب��ات��ت تحت الحصار
وم �ع��زول��ة ع��ن ال�ع��ال��م ال �خ��ارج��ي .ف��ال�ط��رق إل��ى األح �ي��اء الغربية
مقنوصة ،وطريق الراموسة مغلق بقرار من الجيش السوري،
فيما الهجوم واستكماله من قبل ال��دول��ة السورية والحلفاء باتا
محكو َميْن أ ّوالً باسترجاع م��ا ُف � ِق��ده خ�لال األي ��ام الماضية من
ال�م��واج�ه��ة م��ع ال�م��وج��ات ال�ب�ش��ري��ة ،أو م��ا يمكن تسميته «كتائب
المجهزة بسالح ب ّري ثقيل ومتكامل».
االقتحام اإلسالمية ّ
م��ا سبق ط��رح فرضية الكاستيلو مقابل ال��رام��وس��ة ،والعودة
إلى التفاوض الموقت تحت ستارة الح ّل السياسي بين األطراف
المتحاربة على األرض السورية .خصوصا ً تلك المتحاربة في
حلب .أي األطلسي م��ن جهة وس��وري��ة وق��وات الحلفاء م��ن جهة
أخ��رى .فهل م��ن الممكن التعايش م��ع ال��وض��ع الميداني الحالي
في حلب؟ وه��ل يجوز تبسيط األم��ور إل��ى ح� ّد معادلة الكاستيلو
الراموسة؟
مما ال شك فيه أن سيناريو من هذا النوع وارد ومحتمل ال يمكن
إسقاطه في إطار سيناريوات المرحلة المقبلة في حلب .فالعودة
إلى المسار السياسي والتسليم باألمر الواقع الحالي ولو موقتا ً
اللتقاط األنفاس وإعادة تنظيم القوات ومعالجة الثغرات أم ٌر وارد،
لكنه ضعيف في ضوء سلسلة من العوامل أهمها:
ـ السيطرة على ال��رام��وس��ة ،وتأمين صلة اتصال بين األحياء
الشرقية وال �ح��دود التركية ي�ف��رغ��ان إن�ج��از الكاستيلو بني زيد
من مضمونه ،وه��و اإلن�ج��از ال��ذي ك��ان ينتظر ب��دء مرحلة جديدة
الستكماله ت�ق��وم على السيطرة على مخيّم ح �ن��درات وحريتان
وعندان وصوالً إلى كفر حمرة.
ـ الراموسة تعني إغالق األحياء الغربية ،وبالتالي حصار الجيش
السوري والمدنيين في هذه المناطق ،وعزل حلب عن الجمهورية.
وهذا ما يش ّكل اختالالً كامالً في موازين القوى في عاصمة الشمال
والعاصمة الثانية للبالد ال يتوقع أن يتم السماح به ،وهو ال يحتاج
إلى تفاوض لترسيخه إن تم التسليم بالوضع الراهن طوعاً.
ـ ال يؤمن جانب المجموعات المسلّحة التي تص ّرح علنا ً أنها تريد
استكمال هجومها على األحياء الغربية في حلب .وبالتالي فإنّ
الركون إلى الوضع الراهن والمناورة السياسية يعتبر مجازف ُة
غير محسوبة المخاطر.
إن السيناريو السابق يوازن بين الكاستيلو والراموسة وهو أمر
يجانب المنطق .كما أنه يحاول أن يص ّور وجود قناعة لدى حلفاء
تفاوضي في
سورية وعلى رأسهم روسيا بأنها في موقف قوة
ّ
حلب بقدرتها على الحفاظ على الكاستيلو مغلقاً .فهل يتناسب ذلك
مع كامل موقف محور حلفاء سورية؟
ُرف��ع السقف فيشأن حلب ،والمعركة فيها هي معركة مصير
س��وري��ة وروس �ي��ا وك��ام��ل ال�ح�ل��ف ال ��ذي ي�ق��ف إل��ى ج��ان��ب الدولة
السورية .وبالتالي ،فإنّ الملف السوري ليس خاضعا ً للتفاوض
بين ال�ق��وى الكبرى وال�ق��وى اإلقليمية المنخرطة ف��ي معسكرين
متقابلين ف��ي س��وري��ة .فمعركة ح�ل��ب ب ��دأت وال م�ج��ال للتو ّقف
والقبول بأمر واقع سيكون مد ّمرا ً في هذا التوقيت.
 كاتب ومترجم سوري

تقرير

ال واشنطن وال الناتو يريدان السالم وإحالله في العالم .هذه هي النتيجة
أي عاقل أينما ُوجد .وال واشنطن جادّة في حوارها
التي قد
يتوصل إليها ّ
ّ
«ذكي» في
مع موسكو إزاء محاربة اإلرهاب في الشرق األوسط ،وال الناتو
ّ
تحريضه بعض الدول األوروبية ض ّد روسيا في البلطيق .وبين واشنطن
أي كان يهدّدها ،وجادّة في
والناتو ،تقف موسكو حادّة جادة ،حادّة في وجه ّ
محاربة اإلرهاب حتّى اجتثاثه.
ً
صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية نشرت تقريرا تط ّرقت فيه إلى
خرق «المتم ّردين» الحصا َر في حلب ،مشيرة إلى هذا تم على خلفية استمرار
المباحثات بين موسكو وواشنطن ،وأوباما يش ّكك بقدرات بوتين .وقالت
الصحيفة :تمكن «المتمردون» المحاصرون في المنطقة الشرقية من مدينة

«نيزافي�سيمايا غازيتا» :نق�ص الثقة يت�س ّبب
باتهامات متبادلة بين مو�سكو ووا�شنطن
تط ّرقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى خرق «المتمردين»
الحصا َر في حلب ،مشيرة إلى هذا تم على خلفية استمرار المباحثات بين
موسكو وواشنطن ،وأوباما يش ّكك بقدرات بوتين.
وجاء في المقال :تمكن «المتمردون» المحاصرون في المنطقة الشرقية من
مدينة حلب ،من خرق الحصار .وقد حدث هذا على خلفية استمرار المباحثات
بين موسكو وواشنطن المتخوفة من احتمال اقتحام المدينة؛ ألن باراك أوباما
ال يثق بأن روسيا تبذل جهودها فعالً من أجل المصالحة في سورية كما يقول
بوتين.
ويع ُّد المراقبون نجاح «المتمردين» في خرق الحصار بأنه األكبر منذ عام
 2013وبأقل الخسائر .وهذا االختراق أفقد القوات السورية السيطرة على
الطريق الموصلة إلى دمشق ،بحسب «رويترز».
من جانبها ،ف ّندت وسائل اإلعالم السورية الحكومية نجاح «المتم ّردين»
في اختراق الحصار ،مشيرة إلى الغارات المك ّثفة التي ش ّنتها طائرات القوة
الجو– فضائية الروسية .أما الخارجية األميركية فرأت أن األوضاع في حلب
«متقلّبة».
ومن المحتمل أن تكون أوضاع حلب قد نوقشت خالل االتصال الهاتفي بين
وزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري ونظيره الروسي سيرغي الفروف،
والذي جرى في  5آب الجاري بمبادرة من الجانب األميركي .وبحسب ما أعلنته
الخارجية الروسية ،فقد ناقش الوزيران خالل هذا االتصال الهاتفي خطوات
محددة يجب اتخاذها لتنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي حول سورية ضمن
إطار االتفاق الذي عُ قد مع جون كيري أثناء زيارته إلى موسكو يومي  14و15
تموز الماضي.
وبحسب مصدر في الخارجية الروسية ،فقد أكد الجانب الروسي ضرورة
تنشيط مكافحة المجموعات اإلرهابية والمتط ّرفة ،التي تنشط بوقاحة؛ ما
يتسبّب بوقوع ضحايا جدد بين المدنيين ،خصوصا ً باستخدام السالح
الكيماوي من قبل «المتم ّردين»
وقد أجريت المباحثات على خلفية سلبية انتقادات ب��اراك أوباما ،الذي
ص ّرح في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع األميركية ،بأن العمليات الحربية
التي تقوم بها موسكو ،تجبر واشنطن على الشك في رغبة موسكو في التوصل
إلى المصالحة في سورية ،وقال :أنا لست متأكدا ً من إمكانية الوثوق بروسيا
وبفالديمير بوتين .لذلك علينا التحقق من إمكان التوصل إلى وقف إطالق النار
فعالً .وأوباما يتخ ّوف من أن موسكو قد ال تتوصل إلى مصالحة فعلية :إما
ألنها ال تسعى إلى ذلك ،أو ألنه ليس لديها نفوذ حقيقي على بشار األسد .وإذا
استمرت روسيا في إفشال العملية ،فإنها ستظهر نفسها ممثالً غير مسؤول على
الساحة الدولية ،يدعم نظاما ً يجلب الهالك ،وعليها تحمل مسؤولية ذلك عن هذا
المشهد.
من جانب آخر ،أكد أوباما أن واشنطن مستعدة للعمل مع موسكو وتعزيز
ُ
تخط الخطوات
الجهود في مكافحة «داع��ش» و«القاعدة» ،ولكن روسيا لم
الالزمة ،وقد آن األوان ل ُتظهر مدى جدّيتها في تسوية هذه المسألة.
وقد علّق نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف على تصريحات
أوباما؛ مشيرا ً إلى أن السياسة الخارجية لروسيا منطقية جدا ً وواضحة ،وأن
معظم أعضاء المجتمع الدولي يشاطرونها األهداف التي تسعى إليها .كما أشار
ريابكوف إلى نقص جدّي في الثقة» بين البلدين.
وه��ذا ما يؤكده كيري ،ال��ذي أع��رب في األسبوع الماضي عن تخ ّوفه من
العملية اإلنسانية في حلب ،حيث قال إن هناك خطورة من أن تتسبب هذه
الحيلة بتقويض مستوى التعاون ،الذي تم التوصل إليه؛ ألن موسكو قد تقتحم

حلب ،من خرق الحصار .وقد حدث هذا على خلفية استمرار المباحثات بين
موسكو وواشنطن المتخوفة من احتمال اقتحام المدينة؛ ألن باراك أوباما
ال يثق بأن روسيا تبذل جهودها فعالً من أجل المصالحة في سورية كما
يقول بوتين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس معهد الدين والسياسة آلكسندر إيغناتينكو،
يالحظ
قوله إنّ واشنطن تحاول إلقاء اللوم على اآلخرين أي روسيا ،لذلك َ
أن المسؤولين في الغرب يطلقون تصريحات غير موزونة ،وخير مثال على
ذلك تصريحات أوباما.
يخص الناتو ،فقد نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية ،تقريرا ً
أما في
ّ
تناولت فيه المبادرة الروسية ح��ول الطيران ف��وق بحر البلطيق ،مشيرة

المدينة تحت ستارة هذه العملية.
لكن ريابكوف ر ّد عليه بقوله إن الزمالء األميركيين بدأوا بسبب ركودهم
وشكوكهم بروسيا ،يلصقون بنا خططا ً ال وجود لها.
أما رئيس معهد الدين والسياسة آلكسندر إيغناتينكو ،فيقول :أنا ال يمكنني
تأكيد وجود عالقات ما بين روسيا والواليات المتحدة في سورية .وإذا كانت
موجودة فهي عالقات غير مباشرة :روسيا ،نظام األسد وإي��ران من جانب؛
والواليات المتحدة وحلفاؤها الشرق أوسطيون والمجموعات التي تدعمها
والتي تسمي نفسها «معارضة» من جانب آخ��ر .وبالنتيجة حصلت عقدة
متشابكة من التناقضات والنزاعات ،تتعلق بتحديد المجموعات المعتدلة
واإلرهابية التي يجب محاربتها .لذلك ،فالواليات المتحدة مرتبكة وال يمكنها
اختيار موقف مالئم لها ولحلفائها في المنطقة من المسألة السورية.
ويضيف إيغناتينكو أن واشنطن تحاول إلقاء اللوم على اآلخرين أي روسيا،
لذلك يالحَ ظ أن المسؤولين في الغرب يطلقون تصريحات غير موزونة ،وخير
مثال على ذلك تصريحات أوباما.
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إلى أن موسكو مستعدّة للعمل بشفافية تامة لمنع وقوع الحوادث ،وتطلب
خ�ط��وات مماثلة م��ن الناتو .وتم ّكنت الصحيفة م��ن الحصول على بعض
تفاصيل مضمون المبادرة الروسية في شأن الح ّد من المخاطر فوق بحر
البلطيق ،التي أرسلت رسميا ً نهاية األسبوع الماضي إل��ى دول البلطيق
والدول االسكندنافية .وقد أوضح مصدر م ّطلع أن الجانب الروسي اقترح
إبالغ البلدان المجاورة عن خطوط تحليق الطائرات والتدريبات ،وااللتزام
بتشغيل جهاز التردّدات «ترانسباندر» المثبت في الطائرات ،والذي يرسل
المعلومات الالزمة عن جنسية الطائرة .ويعتقد الخبراء أن هذه الخطوة
ستساعد كثيرا ً في خفض التوتر في سماء البلطيق ،حيث تنشط طائرات
الناتو وروسيا في الفترة األخيرة.

ويذكر أن طائرة «سوخوي  »27روسية كانت قد اعترضت في نيسان
ال��م��اض��ي ،ط��ائ��رة استطالع أميركية م��ن ط���راز « »RC-135ف��وق بحر
البلطيق.
ولكن الطائرات األميركية بعد هذه الحادثة لم توقف طلعاتها االستطالعية،
التي زادت عن  40طلعة خالل األشهر الثالثة األخيرة ،ما اضطر الطائرات
االعتراضية الروسية إلى مواجهتها .وهذه المواجهات الجوية قد تكون سببا ً
في وقوع حوادث غير مرغوب فيها على خلفية تفاقم عالقات الناتو وروسيا.
من جانبه ،أوضح رئيس قسم األمن األوروب��ي في معهد أوروبا دميتري
دان��ي��ل��وف أن جميع إج���راءات الثقة ف��وق بحر البلطيق يجب أن تكون
متبادلة.
وأضاف أن خطر الحرب في هذه المنطقة في تزايد ،ويجب العمل من أجل
خفضه .لذلك يجب أن تكون العملية متبادلة ،وال يمكن أن تكون التنازالت من
جانب واحد فقط ،وأن هذا من مصلحة روسيا ومعارضيها في أوروبا .وعمليا ً
هذه عملية ثنائية تهدف إلى التوصل إلى نتائج محددة.
وقد أكد رئيس اإلدارة الرئيسة للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع
الروسية سيرغي كوشيليوف ،يوم  4آب الجاري ،استعداد روسيا لمناقشة
مسائل األمن فوق بحر البلطيق مع ممثلي وزارات الدفاع في التفيا وليتوانيا
وإستونيا وبولندا والسويد وفنلندا ،وقد تم إرسال مذكرات بهذا الشأن إلى
هذه الدول.

«�إيزف�ستيا»:
مو�سكو تقترح على الناتو اللعب على المك�شوف
تناولت صحيفة «إيزفستيا» الروسية ،المبادرة الروسية حول الطيران
فوق بحر البلطيق ،مشيرة إلى أن موسكو مستعدّة للعمل بشفافية تامة لمنع
وقوع الحوادث ،وتطلب خطوات مماثلة من الناتو.
وجاء في المقال :تم ّكنت «إيزفستيا» من الحصول على بعض تفاصيل
مضمون المبادرة الروسية في شأن الح ّد من المخاطر فوق بحر البلطيق،
التي أرسلت رسميا نهاية األس��ب��وع الماضي إل��ى دول البلطيق وال��دول
االسكندنافية .وقد أوض��ح مصدر مطلع أن الجانب الروسي اقترح إبالغ
البلدان المجاورة عن خطوط تحليق الطائرات والتدريبات ،وااللتزام بتشغيل
جهاز التردّدات «ترانسباندر» المثبت في الطائرات ،والذي يرسل المعلومات
الالزمة عن جنسية الطائرة .ويعتقد الخبراء أن هذه الخطوة ستساعد كثيرا ً
في خفض التوتر في سماء البلطيق ،حيث تنشط طائرات الناتو وروسيا في
الفترة األخيرة.
وبحسب ق��ول المصدر ،ف��إن ه��ذه المبادرة تتطرق قبل كل ش��يء إلى
نشاط الطائرات .فروسيا مستعدة لضمان شفافية تامة لنشاط طائراتها
فوق البلطيق ،وهي تأمل المعاملة بالمثل من جانب بلدان الناتو والسويد
وفنلندا ،التي نشطت طائراتها الحربية في المنطقة منذ بداية األزم��ة
األوكرانية .كما يثير قلق موسكو تحليق الطائرات البريطانية واألميركية
االستكشافية « »RC-135ف��وق المنطقة وأج��ه��زة «ترانسباندر» فيها
مغلقة.
يقول القائد السابق للقوات الجوية الروسية بيوتر دينيكين :عندما
ّ
مشغالً يصبح من
يكون جهاز اإلرس��ال واالستقبال أثناء تحليق الطائرة
السهولة تحديد موقعها .هذا هو مقترحنا السلمي ،واآلن الكرة في ملعب
الناتو.
وقد اعتمد المقترح الروسي على مبادرة الرئيس بوتين التي طرحها خالل
زيارته إلى فنلندا يوم  1تموز المنصرم ،والتي كانت تتفق مع مقترح نظيره
الفنلندي في شأن منع تحليق الطائرات ،التي ال تشغل جهاز «ترانسباندر»
فوق البلطيق.
وأك��د مصدر في ال��دائ��رة العسكرية الغربية لـ«إيزفستيا» أن ما يقلق
العسكريين الروس حاليا ً تحليق طائرات االستطالع األميركية والبريطانية
من دون تشغيل الجهاز.

«�إندبندنت» :التحالف الأميركي يتبع �سيا�سة
الأر�ض المحروقة في �سورية ويقتل المدنيين
ا ّتهم بعض النشطاء في مدينة الرقة التحالف الدولي بقيادة الواليات
المتحدة باستخدام «سياسية األرض المحروقة» في سورية ،وأكدوا أنهم و ّثقوا
مصرع العشرات من المدنيين.
النشطاء ،وبحسب ما ساقته صحيفة «إندبندنت» البريطانية ،قالوا إن
الضربات الجوية للتحالف األميركي تقتل عائالت بريئة ،وأن التحالف الدولي
يستخدم سياسة األرض المحروقة في المدينة ،عدا أنه يدعم «قوات سورية
الديمقراطية» التي خسرت مدينة المنبج منذ شهرين.
الصحيفة أضافت إن المليشيات المهاجمة والتحالف الدولي يتعامالن مع
المدنيين في مدينة المنبج ،والذين يقدر عددهم حوالي  3000شخص ،كما لو
أنهم إرهابيين أو مؤيدين لـ«داعش».
وجاءت هذه االتهامات بعدما قام التحالف بقتل على األقل  100مدني في
غارتين منفصلتين على القرى القريبة وهذه الحادثة هي قيد التحقيق إال أنه
هناك مخاوف من استمرار هذه الضربات التي تدعم «قوات سورية الديمقراطية
الكردية».
وصرحت السلطات البريطانية من جهتها أنها لم تجد أي دليل على وجود
خسائر مدنية نتيجة للعمل العسكري البريطاني في سورية أو العراق في حين
أن المتحدث باسم التحالف قال إن القوات تعمل بجد لحماية أمن الغير مقاتلين
في المعارك.
الصحيفة قالت إن الضربات التي استهدفت منبج د ّم��رت البنى التحتية
وقطعت الكهرباء والماء عن المدينة كما دفعت العائالت إلى دفن قتالهم في
حدائق منازلهم بسبب صعوبة الوصول إلى المقبرة ،وفي المقابل يعمل
«داع��ش» على منع المدنيين من مغادرة المدينة تزامنا ً مع ازدي��اد الوضع
اإلنساني سوءا ً واستخدامهم كدروع بشرية في وجه الغارات الج ّوية.
وقال النشطاء أن هناك ادّعاءات تقول أن قوات سورية الديمقراطية تعطي
إحداثيات غير صحيحة لقادة التحالف الدولي األميركي ،وسط شكوك محلية
غير مؤكدة بأن الجماعات الكردية في التحالف األميركي تسعى إلى إشعال
االنتقام العرقي ض ّد العرب المحليين.

ثم قطع الر�ؤو�س!
«�أ�شبال الخالفة»� ...إغراء بالحلوى ّ

نشرت مجلة «دير شبيغل» األلمانية تحقيقا ً للمراسلة
الصحافية كاترين كانتز ،تحدّثت فيه عن معاناة األطفال
ف��ي المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم «داع���ش»،
وتع ّرضهم لظروف نفسية قاسية.
تسرد كاترين حكاية طفلين إيزيديين ،هما أحمد وأمير
اللذين يبلغان  16و 15سنة على التوالي ،هربا من قبضة
تنظيم «داع��ش» ،وقد التقت بهما على سفوح الجبال
الساحرة في دهوك الواقعة في شمال العراق في إحدى
أمسيات الربيع الجميلة.
تصفحهما قنوات التلفاز بحثا ً عن مسلسل
أثناء
ّ
كرتون يناسب س ّنهما ،إذا بأحمد ،الذي كان ممسكا ً بجهاز
التح ّكم عن بعد ،يم ّر على إحدى القنوات التابعة لتنظيم
«داعش» ،التي يسهل التقاط بثها هناك ،فيصيح« :انظر
يا أمير ،هذان نحن!» .يتع ّرف الطفالن إلى نفسيهما من
بين مجموعة من األطفال ي ّتشحون بالسواد ويرتدون
األقنعة ،وذلك في مخيّم تدريب تابع لتنظيم «داعش»
في الموصل ،المعقل القوي للمنظمة الجهادية األشهر في
الوقت الراهن.
تذكر الصبيان مدة الشهور التسعة التي قضوها في
ّ
أجش قائالً« :أعطونا
أسر التنظيم ،فيتحدث أحمد بصوت
المخدّرات ،فبتنا نصدّق كل مزاعمهم».
تصف كاترين ما يفعله التنظيم اإلرهابي مع األطفال
الذين يطلق عليهم لقب «أشبال الخالفة» ،فتقول إنه
يستخدم الضرب واألسلحة لتحويلهم إل��ى مقاتلين
صلبين ،ثم يعدّهم لشنّ هجمات انتحارية ض ّد «الكفار»
و«المرتدين» ،وتصل الفظائع مداها ،فيريهم عمليات قطع
رؤوس حقيقية ،حتى يتعلّموا القيام بها.
يقول التحقيق إن عدد األطفال المقاتلين ليس معروفا ً
بالضبط ،لكنه يقترب من حاجز  .1500بعضهم ُولدوا
هناك ،وبعضهم قدِموا مع أهاليهم من الخارج لالنضمام
إل��ى التنظيم ،وآخ��رون إم��ا يتامى انض ّموا طواعية أو
مختطفون مثل أحمد وأمير.
كان الطفالن ينعمان بحياة جميلة في سنجار ،قبل
أن يهجم التنظيم على قريتهم في عام  .2014فسحبا
األخوين أمام أعين والديهما الذين لم يمتلكا إال التلويح
لهما عن بعد ،واتجهوا بهما إلى تلّعفر العراقية ،حيث
صدر قرار حول كيفية االستفادة منهما.
وقد جرى تقسيم األطفال على مجموعتين ،حسبما
يصف الصبيّان .الصغار إلى مدرسة القرآن والعلوم
الشرعية ،وأُخذ الكبار إلى مخيم تدريب في الموصل.
يقول الخبراء إن التنظيم يعاني من نقص شديد في
المقاتلين؛ بسبب الحملة الشرسة التي تش ّنها القوى
الدولية ض��دّه ،ما ح��دا به إل��ى توجيه جانب كبير من
الدعايات اإلعالمية الخاصة به نحو األطفال لتجنيدهم.
وكان نيكيتا مالك ،أحد الباحثين في مؤسسة «كويليام»
البريطانية ،قد كشف في دراسة له عام  2015أن التنظيم

يعتمد بشكل متزايد في العمليات الوحشية ،ال سيما
اإلعدامات .وقد بث التنظيم عدّة إص��دارات مرئية تظهر
أطفاال ً يقومون بعمليات إعدام بحق رهائن سقطوا في يد
التنظيم خالل المعارك.
يقول مالك إن التنظيم يحاول إيصال رسالة مفادها
«مهما فعلتم ،سنربّي جيالً متشدّدا ً هنا» .ويهدف التنظيم
إلى نشر أفكاره لدى القواعد الشعبية حتى تظل راسخة
في منطقة ما حتى لو ُطرد منها.
تعود كاترين إلى وصف أحوال أحمد وأمير في المخيم
فتقول« :كانا يستيقظان ألداء صالة الفجر ،ثم يتعلمان
كيفية التعامل مع الكالشنكوف والمتفجرات» .وكانا
ينامان مسا ًء وهما في قمة التعب ،ويفكران في والديهما
الذين افتقداهما.
يتميز مقاتلو «داع��ش» بارتداء الجلباب األفغاني.
فارتداه الصبيان وأخذا إلى الجبهة للقاء العدو .وعندما
علِم التنظيم بأنهما من اإليزيديين ،هدّدهما بالقتل أو
التح ّول إلى اإلس�لام .ويقول أمير إن التنظيم أعطاهما
مخدّرات فتخلّصا من الخوف وتغيّر كل شيء .وكادا أن
يعتقدا بكفر اإليزيديين.
بينما قال أحمد إنه كان قد أخفى هاتفا ً محموال ً تحت
إحدى األشجار وكان يراسل والديه منه ،وحين أُمسك به،
تعرض لضرب مبرح ُفكسرت إحدى أضالعه ،ولم تلتئم
بالشكل المناسب ،وتبرز العظام من فوق مالبسه ،ما
يذ ّكره ببشاعة ما م ّر به ،بحسب قوله.
أخيراً ،يقول التحقيق ،وفي غفلة من حراس المخيم
ليالً ،تم ّكن َ
الف َتيان من الهرب برفقة صب ّييَن آخرين ،وكان

أحدهما مصابا ً بشدّة في كلتا قدميه ،فاضطروا إلى حمله
معظم الطريق .واستمرت رحلة هربهم تسعة أيام ،عانوا
فيها من نقص شديد في المياه.
استفاد تنظيم «داع��ش» من برنامج تجنيد األطفال
الذي كان قد أطلقه الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين
منتصف التسعينات تحت اسم «أشبال صدّام» .ويعتقد
أن آالف األطفال قد شاركوا في الدفاع عن العراق ض ّد
الغزو األميركي في .2003
يجلس الطفالن اآلن في مخيم لالجئين برفقة حشد
من األطفال .تقول أمهما إنها تأمل أن يعيش ابناها حياة
األطفال الطبيعية مجدّداً .يصرخان أثناء الليل بسبب
كوابيس تراودهما من هول ما م ّرا به ،فتهدّئ من روعهما
وتأتيهما بشربة ماء .وألن اإلكراه يأتي بنتائج عكسية،
فحين اقتبسا آيات من القرآن أثناء حديثهما ،وضعت
يدها على فمهما إلسكاتهما.
تصف كاترين أسلوب التنظيم الملتوي في تجنيد
األطفال .يبدأ التواصل مع األطفال بشكل ودّي عبر توزيع
الحلوى والسماح لهم برفع علم التنظيم .وينشر التنظيم
تعاليمه بين األطفال في المدارس .ويم ّثلون عمليات قطع
الرؤوس على دمى ترتدي زيّ اإلعدام البرتقالي .وينشرون
تمجد التنظيم
تطبيقا ً على الهواتف يحوي األناشيد التي ّ
ّ
وتحث على الجهاد.
تقول كاترين إن التنظيم ي ّتخذ من تلك المدارس غطا ًء
الختيار األطفال المؤهّ لين لخوض العمليات الحربية.
حيث يجول كشافة تلك المدارس النتقاء «أشبال الخالفة»،
وما إن يقع عليهم االختيار ،يصعب عليهم الفرار منه.

صبي آخر ،إنه وهاد
تنتقل كاترين إلى سرد حكاية
ّ
اب��ن الـ 11ربيعاً ،ال��ذي ف�� ّر من إح��دى م��دارس القرآن
التابعة للتنظيم في تلّعفر .وقد جلبه ع ّمه إلى مخيم تل ّقي
المساعدات في مدينة دهوك العراقية.
يشير التقرير إلى أن األطفال الفارين من جحيم التنظيم
ال يجدون ما يكفي من الدعم .يقوم موظف في مخيم
استقبال الفا ّرين بجمع بيانات أولئك األطفال على أمل
تدشين حملة مساعدات لهم قريباً .إال أن ذلك الموظف
يقول إن الحكومة تعاني بالفعل من كثرة عدد حاالت
النساء الالتي تع ّرضن لالغتصاب التي يتعيّن عليها
التعامل معها.
تصف كاترين حال وهاد ،فهو يبدو مش ّتتا ً وغير قادر
على اإلجابة عن قائمة األسئلة التي يريد منه الموظف أن
يجيب عليها حتى تتكون لديه صورة أولية عن حالته.
وعندما يسأله عن ديانته ،يجيب وهاد وقد احم ّرت
وجنتاه بأنه إيزيدي .يشعر الفتى بالخزيّ ألنه خان
طائفته ،حسبما يعتقد ،وتحيّز إلى قاتليهم.
اعتبر التنظيم وهاد غير مناسب للقتال ،فأرسله إلى
م��دارس ال��ق��رآنُ .حبس ما يقارب سنتين مع عشرات
األطفال اآلخرين ،حيث كان يجري إيقاظهم فجرا ً للصالة،
ثم يمضون سبع ساعات في تعلّم القرآن على وعد من
معلّمتهم برؤية أمهاتهم إذا ما أحسنوا التص ّرف.
بات وهاد غير قادر على الكالم بسبب ما يعانيه من
صدمة ،حسبما يذكر التقرير ،رغ��م أن��ه لم يخض أيّ
معارك .ويقول أطباء في مركز الصحة النفسية في دهوك
إن عددا ً من األطفال يعانون من االكتئاب بسبب ما القوه
من معاملة وحشية على أي��دي التنظيم وأن بعضهم
يحاول االنتحار.
وتقول إحدى المعالجات النفسيات إن بعض األطفال
حاولوا إيذاءها بالطرق التي عايشوها برفقة التنظيم،
كإطفاء السجائر في جسدها أو خنقها بحبل.
يقول ع ّم وهاد إن أحد األطفال حاول الفرار ذات م ّرة
من قبضة التنظيم ،فقاموا بقتله وإلقاء جثته بين باقي
األطفال ّ
لبث الرعب في نفوسهم وثنيهم عن التفكير في
السير على خطاه.
يقف وهاد يراقب األطفال وهم يلعبون في أحد شوارع
دهوك وهو غارق في أفكاره .ويحكي ع ّمه كيف أنه هو
نفسه كاد أن يكون ضمن ضحايا تنظيم «داع��ش» ،لكن
األق��دار شاءت أن يظ ّل حيا ً من بين  380إيزيدي أجهز
عليهم التنظيم حين هاجم قريتهم ،حيث ُوضعوا صفا ً
و ُرمِيوا بالرصاص ،لكن أعضاء التنظيم ظ ّنوا أنهم قد
قتلوه ،وتحلّى هو بما يكفي من الذكاء ليتظاهر بالموت،
حتى عثر على النجدة.
ي��ح��اول ع�� ّم وه���اد أن يعيد ب��ن��اء ح��ي��اة اب��ن أخيه:
«سأصحبك إلى الحديقة في الغد ،وأجعل منك شخصا ً
قوياً» يعده عمه .فير ّد وهاد« :أجل ،قويّ كالمحاربين».

«�إندبندنت» :ليبيا ّ
الخط الأول للقتال �ض ّد «داع�ش»
ّ
الخط األول للقتال ض ّد تنظيم
قالت صحيفة «إندبندنت» إن ليبيا ،ال سورية ،هي
«داعش» اآلن مع ازدياد عدد مقاتلي التنظيم في ليبيا ،واعتبار الدول الغربية أن
ملح.
منع شبكات اإلرهاب من استخدام البالد قاعدة لضرب أوروبا ،أمر ّ
وأوضحت أن إيطاليا وافقت األربعاء الماضي على الر ّد اإليجابي على أيّ
طلب أميركي الستخدام مجالها الج ّوي وقواعدها الج ّوية لتنفيذ عمليات قصف
ض ّد تنظيم «داعش» في ليبيا بعد سلسلة من الضربات الج ّوية األميركية ض ّد
مقاتلي التنظيم في مدينة سرت الساحلية.
وأوضحت الصحيفة أن القصف األميركي لسرت ،وال��ذي وصفه الرئيس
األميركي باراك أوباما بأنه يخدم المصالح القومية الحيوية للواليات المتحدة،
كان متوقعا ً أن يكون التح ّرك األول في هجوم دولي مستمر ض ّد تنظيم «داعش»
خارج العراق وسورية.
وأضافت أنه رغم أن هذا القصف ليس األول أميركيا ض ّد تنظيم «داعش» في
ليبيا فإنه مؤشر على التزام غربي يزداد باستمرار للحكومة الليبية الجديدة
على الصعد العسكرية والسياسية واالقتصادية.
وقالت أيضا ً إن الوضع األمني في ليبيا كان إحدى القضايا الرئيسة بأجندة
ورئيسي وزراء إيطاليا وبريطانيا
رئيسي أميركا وفرنسا
القمة التي جمعت بين
َ
َ
والمستشارة األلمانية في نيسان الماضي والتي كانت تستهدف إعادة االستقرار
والنظام إلى ليبيا.
ونسبت الصحيفة إلى وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قوله إنه يجب
عمل كل ما يمكن إلعادة االستقرار إلى ليبيا ،بما في ذلك إرسال قوات بريطانية
لتدريب قوات هناك تحت قيادة الحكومة الليبية الجديدة ،مشددا ً على أن تنظيم
«داعش» في ليبيا تهديد مباشر لبريطانيا ودول غرب أوروبا عموماً ،ولدينا
مصلحة كبيرة في استقرار ليبيا.

«تايمز» :الم�سيحيون ...هدفا ً لهجمات «داع�ش»
ح�� ّذرت صحيفة «تايمز» البريطانية م��ن استهداف تنظيم «داع��ش»
للمسيحيين .وكتبت الصحيفة في عدهها الصادر أمس االثنين :في النسخة
األخيرة من مجلة «دابق»ُ ،وصف المسيحيون على أنهم «ك ّفار» .حجم هذا
التهديد ال يمكن المبالغة في تقديره .فوفقا ً للقرآن يعتبر المسيحيون من أهل
الكتاب ويحق لهم بموجب ذلك ممارسة دينهم.
وأضافت الصحيفة :عندما سيطر «داعش» قبل سنتين على مدينة الموصل
العراقية اعتبر ذلك تفويضا ً بسلب كافة ممتلكات المسيحيين وطردهم
من المدينة – لكن على األق��ل و ّف��ر عليهم الرعب ال��ذي عانى منه جيرانهم
اإليزيديون.
وح�� ّذرت الصحيفة من أن هناك حاليا ً إش��ارات منذرة بتخلّي «داعش»
عن هذا التح ّفظ النسبي تجاه المسيحيين .وكتبت :عندما ال يتم تعريف
المسيحيين على أنهم من أهل الكتاب بل ك ّفار ،فلماذا إذا ً سيصبحون بمنأى
أكثر من اإليزيديين عن ّ
تعطش «داعش» للدماء.

